
 

 

Philips
Miniwieża hi-fi z 
odtwarzaniem DVD

• Wysokotonowy wstęgowy
• 100 W

MCD716
Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką w najwyższej jakości
Wysokiej jakości mikrowieża cechuje się stylowym i oszałamiającym wzornictwem. 
Czarne głośniki z połyskiem zapewniają wysokiej jakości dźwięk podczas odtwarzania płyt 
DVD, spełniając wszelkie potrzeby użytkownika.

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
• Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
• System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Odtwarzanie muzyki i zdjęć przez bezpośrednie połączenie USB
• Neodymowy, wstęgowy głośnik wysokotonowy — niespotykana wierność dźwięku
• Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów
• Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS

Wzornictwo dopasowane do wnętrz
• Błyszczące, czarne głośniki o wyglądzie klasy premium
• Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń i podstawy
• Aluminiowa obudowa dająca poczucie jakości



 Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MP3/
WMA-CD

Odtwarzacz firmy Philips jest zgodny z 
większością dostępnych na rynku płyt DVD i 
CD. Płyty DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-
CD, CD(RW) i Picture CD – wszystkie można 
odtwarzać za pomocą odtwarzacza. Skrót 
SVCD oznacza „Super VideoCD”, a jakość 
tych płyt jest dużo lepsza niż płyt VCD – obraz 
jest wyraźniejszy ze względu na wyższą 
rozdzielczość. Obsługa formatu DivX® 
umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w 
tym standardzie. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard 
MPEG4, umożliwiająca zapisanie dużych 
plików, takich jak filmy, koncerty i wideoklipy, 
na nagrywalnych płytach CD-R/RW i DVD.

Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik 
cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy 
szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki 
niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest 
gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest 
żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia 
standardowego 10-bitowego przetwornika 
cyfrowo-analogowego stają się szczególnie 
widoczne podczas korzystania z dużych 
ekranów i projektorów.

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy 
standard cyfrowego dźwięku 
wielokanałowego, wykorzystuje anatomię 
ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania 
dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości 
dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające 
tony.

Bezp. połącz. USB

Wystarczy podłączyć urządzenie USB do 
zestawu, aby móc dzielić się cyfrową muzyką i 
zdjęciami zapisanymi w urządzeniu z rodziną i 
znajomymi.

Neodymowy wstęgowy głośnik 
wysokotonowy

Neodymowy, wstęgowy głośnik 
wysokotonowy emitujący dynamiczny i czysty 
dźwięk to rozwiązanie stosowane w systemach 
audio wysokiej klasy dla uzyskania wysokiej 
wierności odtwarzanego dźwięku. O ile 
działanie stożkowych i kopułkowych głośników 
wysokotonowych opiera się na ruchomej 
cewce kierunkowej, to ten jednobiegunowy 

głośnik emituje fale o wysokiej częstotliwości 
w promieniu 180 stopni. Zwiększa to 
rozpiętość spektrum dźwiękowego w tonach 
wysokich i obszar odsłuchu, dzięki czemu 
nawet na kompaktowych systemach audio 
uzyskuje się szeroki, krystalicznie czysty i 
naturalny dźwięk.

Błyszczące, czarne głośniki
Błyszczące, czarne głośniki o wyglądzie klasy 
premium

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich 
(DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie 
basów w nagraniu muzycznym w całym 
zakresie ustawień głośności — od niskiego do 
wysokiego — za jednym naciśnięciem 
przycisku! Ustawienie głośności na niskim 
poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych 
niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby 
do tego nie dopuścić, można włączyć 
dynamiczne wzmocnienie basów, które 
pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po 
ściszeniu.

Najwyższej klasy wzornictwo urządzeń

Mikrowieża jest wyposażona w podstawę z 
czterema trójkątnymi nóżkami. Zapobiega ona 
zniekształceniom dźwięku powodowanym 
przez drgania, przegrzanie i zakłócenia 
elektromagnetyczne generowane przez 
wzmacniacz i szufladę na płyty CD. 
Zastosowanie tej podstawy pozwala uzyskać 
płynne i doskonałe odtwarzanie dźwięku.
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Zalety
Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Wysokotonowy wstęgowy 100 W
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Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W mocy 

muzycznej
• Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, 

4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne 
wzmocnienie basów, wzmocnienie częstotliwości 
skrajnych, Dolby Digital

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Niskotonowy 5 cali, 

wysokotonowy głośnik wstęgowy
• Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane 

osłony głośników
• Typy głośników: zestaw głośnikowy z systemem 

Bass Reflex

Odtwarzanie wideo
• Kod regionu DVD: 2
• Odtwarzane nośniki: DivX, DVD-Video, Picture 

CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, kąt, PBC, Powiększ, nadzór rodzicielski, menu 
płyty, szybkie przewijanie do tyłu, szybkie 
przewijanie do przodu, OSD, wznowienie 
odtwarzania od momentu zatrzymania, 
odtwarzanie w zwolnionym tempie

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: WMA-CD, MP3-CD, Płyta 

CD, CD-R, CD-RW
• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie wielokrotne/

losowe/zaprogramowane
• Tryby odtwarzania przez bezpośrednie połączenie 

USB: szybkie przewijanie do tyłu/do przodu, 
odtwarzanie/wstrzymywanie, poprzedni/następny, 
odtwarzanie zaprogramowane, odtwarzanie 
wielokrotne, losowa kolejność odtwarzania, 
zatrzymywanie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• RDS: typ programu, Radio Text, zegar z funkcją 

RDS, nazwa stacji
• Pamięć stacji: 20
• Antena: Antena FM
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: 2xRCA (audio), 

komponentowe wyjście wideo, kompozytowe 

wyjście wideo (CVBS), cyfrowe koncentryczne 
wyjście audio, Gniazdo słuchawek (3,5 mm), 
wyjście SCART, Wyjście S-video

• Wejście AUX: 2xRCA (audio)
• USB: Host USB

Udogodnienia
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Sposób ładowania: napędzany silnikiem, szuflada
• Funkcje wyświetlacza: Tryb przyciemniania
• Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, 

angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, 
hiszpański, szwedzki, turecki

• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz VFD

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: kompozytowy przewód 

wideo (Y), przewód sterujący, przewód zasilający
• Pilot zdalnego sterowania: 47-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

160 x 220 mm
• Waga brutto: 12,5 kg
• Wysokość głośnika głównego: 270 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 230 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 160 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 240 mm
• Głębokość opakowania: 330 mm
• Wysokość opakowania: 375 mm
• Szerokość opakowania: 525 mm

Zasilanie
• Źródło zasilania: 50 Hz
• Źródło zasilania: 220–240 V

Zielony
• Zasilanie Eco Power Standby: 1 W

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

Picture CD
• Funkcje poprawy obrazu: pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3
• Format kompresji zdjęć: JPEG
•
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